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لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

،  الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية
ً
، اقتصاديا

ً
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.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 1"ل الجيش اإلسرائيلّي جاهز للحرب؟ه"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

شموئيل ايبين وساسون حداد :بقلم

َّ ك بري الجنرال املتقاعد يتسحاق»: يؤكد الباحثان أن 

زعم في نهاية خدمته في منصِب ُمفوض "قبول الجنود" في 

الجيش اإلسرائيلّي، أن  القوات البرية غير جاهزة للحرب؛ لكن 

قررت اللجنة التي أنشئت في  ،على النقيض من زعمه هذا

الجيش حول هذا املوضوع، أن القوات البرّية جاهزة 

يوب كبيرة ومستعّدة للحرب، إال أّنها أشارت إلى سلسلة ع

يجب إصالحها، وأوصت بزيادة كبيرة للميزانية من أجل تعزيز 

كت االنتقادات التي وجهها قّوة هذه القوات البرية. وهكذا حرَّّ

بريك إجراء عملية تدقيق فعالة وذات أهمية للجمهور، ويذكر 

أن املسائل املتعلقة بجهوزية الجيش ال تتعلق فقط بمدى 

                                                                    
1 https://www.inss.org.il/he/publication/is-the-idf-ready-for-war/#top_header  

عسكرية؛ بل بمواصفات الحرب األهلية التقنية للوحدات ال

وما تقتضيه من قدرة عسكرّية، وإحدى املواصفات التي 

ق إليها بريك هي قدرة  التحرك واملناورة البرية في عمق تطرَّّ

أراض ي العدو، إذ تتطلبها عملية حسم املعركة مع العدو، 

بموجب استراتيجية الجيش اإلسرائيلي، وعلى ضوء ذلك من 

رة لقدرة املناورة البرية حتى في خطة الجدير منح أفضلية كبي

السنوات املتعددة املقبلة التي تعمل القيادة العسكرية اآلن 

َّ.«على إعدادها

https://www.inss.org.il/he/publication/is-the-idf-ready-for-war/#top_header
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َّ النقاش الذي يجري بين الجمهور » ويبّين الباحثان أن 

حول مدى استعداد القوات البرّية للحرب بدأ يشتّد في 

اعد أعقاب التقرير االنتقادّي الذي عرضه الجنرال املتق

يتسحاق بريك في نهاية خدمته كمفوض لقبول الجنود حتى 

، واملقصود من ذلك هو تقرير سرّي قدمه 2112كانون الثاني 

2112َّفي أيلول عام 
ُ
شر في منتصف ، إضافة إلى تقريره الذي ن

، فبريك زعم أن  القوات البرية غير جاهزة للحرب. 2112عام 

، وّجه 11/1/2112وفي مقابلة مع راديو إسرائيل جرت في 

 للمنهج التنظيمي في الجيش اإلسرائيلّي، 
ً
 حادا

ً
بريك انتقادا

ورأى أنه في الحرب املقبلة لن يكون دور سالح الجو 

 إليقاف إطالق الصواريخ على الجبهة 
ً
واملخابرات والسايبر كافيا

اإلسرائيلية الداخلية؛ بل يتطلب هذا األمر قدرة مناورة برية 

دو، ويمكن أن يكون ذلك في عدد من داخل عمق أراض ي الع

. وأوضح بريك أنه لم يكتِف بتوضيح شكاوى 
ً
الجبهات أيضا

الجنود؛ بل قام بنفسه بإجراء تحقيق عن هذه األسباب 

َّالجذرّية على قاعدة تجربته الحربية الغنية في الجيش البرّي.

عّين رئيس  ،وفي أعقاب ما وّجهه بريك من انتقادات

قت الفريق )غازي ايزنكوت( لجنة لدراسة األركان في ذلك الوَّ

مدى جهوزية القوات البرية للحرب، وترأس هذه اللجنة 

مفتش الجيش اإلسرائيلي العميد )ايالن هاراري(، وفي ختام 

أعمال هذه اللجنة قال هاراري: إن  وضع القوات البرية تم 

: "إننا 
ً
تحسينه بشكل كبير في السنوات املاضية، وأوضح قائال

أن القوات البرية جاهزة ومستعدة للحرب"؛ لكن اللجنة  نقررَّ

نفسها أشارت إلى وجود ثغرات كبيرة في جهوزّية القوات البرّية 

بأبعاد معينة، وكان من بين ما استخلصته اللجنة وجود 

فجوة في تطبيق نظام القيادة والسيطرة في وحدات 

عنها  رَّاالحتياط، وفجوة أخرى في نظام التعبئة اللوجستية يعبَّّ

وفي  ،النقص الكبير في الناقالت التي تحمل الذخائر  والتموين

 وفي التجهيز للدبابات ،نظام نقل العربات القتالية املدرعة

وناقالت الجنود املدرعة الحديثة، وكذلك هناك حاجة إلى 

زيادة مخزون األسلحة في مجاالت معينة، كما توجد ثغرات 

س املهام الخاّصة بمقاتلي في االستخدام البشرّي إزاء مقايي

الّدعم، سواء أكان ذلك في الجيش النظامّي، أم في قوات 

االحتياط، وهناك ثغرة معينة في استدعاء جنود االحتياط، 

 من 
ً
إضافة إلى أن  محيط التدريبات ال يشبه جزءا

سيناريوهات الحرب، وهناك حوار ال يكفي بين القادة 

َّوالضباط الصغار.

ملتقاعد( آفي مزراحي الذي كان رئيس ورأى الجنرال )ا

لجنة التوجيه في لجنة هاراري، أنه في أعقاب ما حققته 

م انتشر مفهوَّ ،بطاريات القبة الحديدية املضادة للصواريخ

خاطئ عند أصحاب القرار، وهو أنه من املمكن حسم املعركة 

دون مناورة برّية، لكنه يعتقد أنه ال يمكن حسم أي حرب في 

َّون دور للقوات البرية.لبنان من د

واقترحت اللجنة بعد حساباتها لهذه الفجوات التي 

 ،ظهرت وبعد تزايد الحاجة إلى زيادة قدرة القوات البرية

 افلملياري شتخصيص زيادة كبيرة مليزانية تعزيزها بقيمة 

، أي 
ً
 على مدى خمس سنوات،  مليون دوالر 011سنويا

ً
تقريبا

َّباإلضافة إلى امليزانية التي تحددت لها في خطة )غيدعون(.

وكانت االنتقادات التي وجهها بريك قد حظيت باهتمام 

امل التابعة 
 

اللجنة الفرعية الخاصة بالجهوزية واألمن الش

للجنة الشؤون الخارجية واألمنية البرملانية التي يرأسها عضو 

مار بارليف( )ابن حاييم بارليف صاحب خط الكنيست )ع

َّخط بارليف(.-التحصينات على الجبهة املصرية

، رفضت لجنة بارليف زعم 2112ففي كانون األول عام 

الجنرال بريك بعدم جهوزية الجيش اإلسرائيلي للحرب، ورأت 
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، وأن  رئيس األركان كان يعالج 
ً
أن  ما طرحه بريك كان معروفا

جدير ومتناسب مع جدول أفضليات  هذه املشاكل بشكل

 باسمها حول مسألة مدى 
ً
معقول، ونشرت اللجنة تقريرا

جهوزية الجيش، وكان التقرير قد استند إلى دراسة أجرتها في 

السنوات املاضية، كما أشار التقرير إلى أن اللجنة سألت ستة 

 01من  8قادة فرق عسكرية حول املوضوع، فحددوا عالمة 

من قادة كتائب  8الوحدات، في حين أن ملستوى جهوزية 

، وفي إطار توصياتها أعطت 01من  2االحتياط حددوا عالمة 

اللجنة أفضلية عليا لزيادة الرواتب، وأوصت بضرورة وجود 

متابعة إلصالح الثغرات والعيوب التي ظهرت أمام اللجان 

املختلفة بإشراف ومسؤولية رئيس األركان، كما طالبت 

بق الخطط العملياتية، وتحديد الجداول بالتأكد من تطا

الزمنية للتموضع القتالي مع التقديرات بأنها ستجري تحت 

نيران كثيفة في محاور التحرك ومراكز التجنيد ووحدات 

َّ.«مخازن الطوارئَّ

 يؤكد الباحثان "املعاني واالستنتاجاتوتحت عنوان: "

 بأن أ»أن 
ً
ل صالفروق بين التقارير املختلفة تولد انطباعا

الخالف بين الجنرال بريك ولجنة هاراري ومعها القيادة 

ال يتعلق بالنتائج الواقعية واملحددة التي وجدها  ،العسكرية

بريك؛ بل يكمن مصدرها فيما تحمله من التفسيرات 

َّوالتأكيدات املختلفة اآلتية:

التفسير املختلف بالنسبة ملعايير جهوزية القوات  .1

ريك إلى الثغرة القائمة البرّية للحرب، فقد تطّرق ب

في املطلوب إزاء املوجود في نظرية املهنّية االحترافية، 

في حين أن  اللجنة وجدت أن  الجيش جاهز للحرب، 

بحسب معايير الكفاءة والصالحية التي حددها 

رئيس األركان للوحدات املختلفة، أي )كفاءة 

متدرجة( في إطار خطة )غيدعون( متعددة 

 من الثغرات ينبع من السنوات، لذلك 
ً
فإن جزءا

قرار مستنير بالنسبة لجدول أفضليات الجيش أمام 

 
ً
ضغوط امليزانية؛ أما بريك فيرى في ذلك عيوبا

َّخطيرة في جهوزية القوات البرية في الحرب.

– أكدت اللجنة املكلفة بدراسة وضع الجيش .2

 مع بريك
ً
بشكل كبير إمكانية تخفيض  –مختلفة

ي خطة )غيدعون(، مثل: زيادة الثغرات عند السير ف

تدريب القوات، وزيادة التجهيزات اإلضافية في 

دبابات متقدمة وبعربات مدرعة ثقيلة وبأنظمة 

دفاع فّعالة للعربة القتالية املدرعة )وسترات 

واقية(؛ ذلك ضمن حدود امليزانية. وكانت قد جرت 

 في هيكل ونظام القوات البرية 
ً
رات عميقة حّقا تغيُّ

ببنية القوات البرية وتدريباتها مع قسم  والثقة

وهو القسم املسؤول – التكنولوجيا واللوجستيك

َّعن التسلح واللوجستيك وزيادة كفاءة قوات البّر.

التقديرات املختلفة بالنسبة ملدى هذه الظواهر  .3

وتأثيرها في الجهوزية الشاملة للجيش في الحرب 

 من أساليب مختلفة في جمع 
ً
والنابعة أيضا

علومات. والحقيقة أن  القاعدة التحتية للجنة امل

هاراري كانت مختلفة عن مثيلتها عند الجنرال بريك 

َّفي موضوع مدى جهوزية القوات البرية للحرب.

 جوهرية يشبه جزء  ،ومع ذلك
ً
وجدت اللجنة عيوبا

منها ما وجده بريك، ومن بينها ثغرات في استيعاب نظام 

التحكم واإلدارة، وثغرات في التعبئة البشرية ملهام الدعم 

القتالّي، وفي أنظمة الجنود النظاميين واالحتياط، وفي 

املنظومة اللوجستية، وباإلضافة إلى ذلك كان الدور املميز 

 ةار إليه بريك بالنسبة لتأثير نموذج الخدمة النظاميَّّالذي أش

بحوافز الخدمة النظامية وما تتيحه   الجديد، وعدم اهتمامه
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للخدمة النظامية، ورأت فيه اللجنة أنه جدير باملتابعة على 

مّر الوقت )فهذا النموذج يزيد من حجم أهمية األسباب التي 

املعاش تدفع إلى استقالة الضباط قبل بلوغهم حّق 

َّالتقاعدي(.

والبد  هنا من التأكيد على وجود عيوب ال يشترط 

ص منها بزيادة املصادر، مثل: موضوع الحوار بين القادة 
ّ
التخل

والضباط الصغار، أو العيوب التي يمكن إصالحها بأدنى 

املصادر النسبية، مثل: عدد أيام التدريب في نظام االحتياط، 

َّالتأهيل املتدرج. فهذه العيوب ال تتعلق بسياسة

وفي نهاية األمر فرضت آراء بريك عملية دراسة وتدقيق 

مفيدة وذات أهمية للجمهور. ويمكن القول على هامش 

املوضوع: إن  صندوق شكاوى الجنود لم يكن في مقدوره 

إعطاء ما يشير إلى وضع الجهوزية وإن كنا ال نتجاهل دور 

يتاح لقادة هذه الشكاوى كأحد مصادر املعلومات التي 

َّ. «الجيش رؤيتها من أجل إجراء دراسة ذاتية

موضوع املناورة البرّية في حسم هذا، وتحت عنوان: "

جهوزية القوات البرية »" يبين الباحثان أن  املعركة مع العدّو 

ن ي وضباط آخروَّفي الحرب التي أشار إليها بريك ولجنة مزراح

العدو  مدى قدرتها على اقتحام خطوط يقصد منها هنا:

وتفتيتها، وإزالة األخطار التي يمكن وجودها في داخل عمق 

ن طريق أراض ي العدو، ومنها أخطار إطالق الصواريخ؛ ذلك ع

ويذكر أن  أسلوب العمليات الفعلّي  مناورات برية بالغة القوة.

الظاهر في العقدين املاضيين كان يعتمد على االمتناع قدر 

ية في العمق، ألن  ذلك يمكن اإلمكان عن استخدام مناورة برَّ

أن يؤدي إلى خسارة بشرية كبيرة، وبخاّصة إذا كانت هذه 

القوات البرية ليست ذات تأهيل وكفاءة عالية، فهي 

ستتعرض للبقاء املستمر في عمق أراض ي العدّو، من أجل 

وإلى جانب ذلك ليس هناك ما يؤكد  ،تحقيق أهداف الحرب

دي إلى تحقيق األهداف أن القوات البرية املتحركة ستؤَّ

املنشودة ملدة طويلة. إن هذه الحسابات والضغوط في 

 في كفاءة وتأهيل وحدات االحتياط 
ً
امليزانية التي أثرت أساسا

هي التي جعلت مكانتها تتراجع سنوات كثيرة للوراء،  ،املتحركة

وهذا ما أثقل على القيادة السياسية اتخاذ القرار باستخدام 

َّية.هذه القوات البرَّ

هذا، وفي املقابل يمكن لهبوط القدرة على تحريك 

الجيش اإلسرائيلّي، أن يحمل تأثيرات سلبية على الردع، فعلى 

( تطّرق أمين 2112شباط/فبراير املاض ي ) 11سبيل املثال في 

عام حزب هللا حسن نصر هللا إلى ما يتحدث به جنراالت 

إلى  إنهم يؤمنون بقدرتنا على الدخولَّ"إسرائيل فقال: 

الجليل، وال يؤمنون بقدرة جيشهم على الدخول إلى جنوب 

َّ."لبنان

ولذلك يصبح التدريب على مثل هذه املناورة هو: القوة 

العميقة املطلوبة لتنفيذ استراتيجية الجيش )كما تم 

 2112تفصيلها في نيسان 
ً
 ضرورّيا

ً
(، ويبدو أنها تشكل شرطا

 مع ذلك لم يجرَّلتحقيق جهوزية الجيش في الحرب الكبرى. وَّ

املناورة على تحريك القوات البرّية بشكل واضح في –ذكر قوة 

( التي 2131قائمة املواضيع الرئيسة في مفهوم األمن للعام )

عرضها نتنياهو رئيس الحكومة في شهر آب/أغسطس 

(، رغم أنه يتبنى زيادة امليزانّية العسكرّية بمبلغ كبير. 2112)

 في الجيش، لكن دار فقدرة املناورة البرية موجوَّ
ً
دة حّقا

النقاش حول مداها، أي إذا كانت ذات فّعالّية وجهوزية 

كافية لتلبية الحاجة إلى تنفيذ استراتيجية الجيش واألهداف 

التي تحددها القيادة السياسية. إن هذا املوضوع يتعين 

حسمه في حوار بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، 

ل في املستقبل االمتناع عن تحريك ويبدو أنه من األفض
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القوات البرّية في العمق حينما تتيح اإلمكانية تحقيق األهداف 

بوسائل أخرى؛ لكن املحافظة على كفاءة التحّرك البرّي 

َعّد قيمة استراتيجية 
ُ
وتطّوره بما يمنحه القدرة على الحسم ت

تتطلبها عملية فرض شروط إسرائيل في إنهاء الحرب. ولذلك 

الجدير أن تحظى عملية تقوية كفاءة تحرك القوات البرّية من 

بأفضلية عالية في الخطة املقبلة املتعددة السنوات التي 

َّعلى إعدادها القيادة العسكرّية. تعمل

إن  حكومة إسرائيل املقبلة )بعد االنتخابات في نيسان 

( ستبدأ واليتها في وقت يتطلب فيه الوضع قرارات 2112

جاهات تزايد قّوة الجيش في السنوات الخمس حاسمة على ات

املقبلة. وفي هذا اإلطار هناك ضرورة لتحديد مدى املصادر 

التي يتعّين تخصيصها، من أجل قّوة املناورة البرّية مقابل 

 ال 
ً
ل لزيادة القدرات األخرى، ومنها، تمثيال

َ
بذ

ُ
الجهود التي ت

، الجهد املبذول لبناء إطار دفاعي ضد الصوا
ً
ريخ حصرا

والقذائف، وكذلك الجهد من أجل املحافظة على الذراع 

والجهد املبذول  ،الجوّي وتطويره على املدى الطويل

 cyberللمحافظة على التفوق في سالح املخابرات والسايبر 

َّ.«والعمليات الخاصة
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 التحليل واالستنتاجفي 

 العميد املتقاعد تركي حسن :بقلم

ما مفهوم  ،رئيس الوزراء املؤسس ،سئل ابن غوريونَّ

َّ."إسرائيل" فأجاب: )األمن يعني الوجود( األمن بالنسبة لـ

صاغت "إسرائيل" على أساس هذا املبدأ نظريتها 

األمنّية، وتكوينها لجيشها، وعقيدتها القتالية واملبادئ 

األساسية لعملياتها وأساليب القتال، ورفعت من قيمة 

سسة (، فهو املؤَّ)البقرة املقدسةوأهمية الجيش ليصبح 

"؛ بسبب التحديات  ،األهم
ً
وتحظى باإلجماع األكبر "إسرائيليا

، ما جعله مؤسسة مركزية تحظى "إسرائيل"التي تواجهها 

حمها قادة ورأس بثقة الجمهور اإلسرائيلّي، ويخرج من رَّ

َّالسلطة التنفيذية.

على لبنان، كان السؤال  بعد فشل العدوان اإلسرائيليَّّ

سرائيلّي لشّن حرب جديدة الدائم حول جهوزية الجيش اإلَّ

 ،مدار نقاش داخل الجيش وبين الجيش والقيادة السياسية

ونتائجها وتقرير لجنة التحقيق برئاسة  2111فحرب تموز 

القاض ي فينوغراد أمور أساسية التزال ماثلة، إذ أدت 

كما أن   .لسقوط أوملرت ودان حالوتس وعمير بيرتس..

نفيذها، رغم مرور ثالثة مالحظات وتوصيات اللجنة الواجب ت

 عليها لم يتم تجاوزها..
ً
والقيادة اإلسرائيلية تعيش  .عشر عاما

 بين اإلقدام والرغبة بشن الحرب، واإلحجام بسبب 
ً
صراعا

َّالعجز عن تحقيق األهداف وجهوزية الجيش.

وفي إطار رفع جهوزية الجيش تم تشكيل لجان، 

ت جديدة، وتدريب وتطوير أسلحة، وتأمين دعم فنّي وقدرا

وإدخال منظومات وأساليب جديدة للقتال، ومحاكاة معارك 

قادمة، وكل ذلك لم يجعل القيادة اإلسرائيلية تتأكد من 

َّالجاهزّية للحرب القادمة.

وأعتقد أن  املسألة  ال تتعلق  كما ورد بقدرات مادية 

لتأمين املناورة البرّية، بما تستلزمه من دبابات وعربات وتأمين 

أو زيادة ميزانية لتأمين النقل أو التعبئة، إذ إن  فنّي، 

 
ً
الدراسات العسكرية والعلوم األكاديمية العسكرية كافة

تؤكد أن  "إسرائيل" متفوقة في ذلك، فلديها قوى متطورة 

ومنظومات حرب إلكترونية واتصاالت وأقمار صناعية، كما 

تأكد لأنها متخمة بالسالح وحتى نظام التعبئة متطور، ويتم ا

ومحاولة تحويل األنظار إلى عوامل مادية هي . منه باستمرار..

ر على الواقع الحقيقي للجيش اإلسرائيلّي، وهو اإلنسان..
ُّ
 .تست

، بدأت 2111 عام إذ بعد حرب .أقصد الجندي اإلسرائيليَّّ

األصوات تتصاعد حول عزوف الجنود اإلسرائيليين عن 

ا األمر يهدد جاهزية الخدمة في الوحدات القتالية، فبات هذ

كما ظهرت مسألة أخرى، وهي . القوات البرية للقتال..

 
ً
استقالة الضباط الصغار من قادة الفصائل والسرايا، وصوال

، وزاد في تعقيد 
ً
 كبيرا

ً
حتى رتبة قائد كتيبة، ما يشكل خلال

هذه املشكلة عدم استماع أو إصغاء الضباط القادة إلى 

اء الجنود، وقد ظهرت هذه الضباط الصغار وآرائهم وآرَّ

، وشكلت لجان كثيرة لهذا السبب. ويقول 2112الظاهرة عام 

من تجاوز هذه املشكلة،  2112اإلسرائيليون: إّنهم تمكنوا عام 

 %31حيث وصلت النسبة إلى  أكثرَّ 2114ولكنها عادت في عام 

، لذلك ما قدمه الجنرال يتسحاق بريك صحيح، %33واآلن 

ما يؤثر لجنود الجدد مفوض لقبول اوبخاّصة من موقعه ك

َّفي اإلمكانيات القتالية للجيش اإلسرائيلّي.

 أن هناك عوامل لحساب اإلمكانيات 
ً
من املعلوم نظرّيا

 القتالية للقوات تتلخص باآلتي:
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العدد /مقارنة بين العدو والصديق من حيث عدد  .1

لتفوق في الوحدات التي يجب أن تؤّمن ا

عربات -كتائب /دبابات-وسرايا/فصائل املعركة

 مدافع ... إلخ.-مدرعة

-هم لكل سالح /طائرةاإلمكانية النارية: وهي عامل م .2

 .لخإ ... /دم-مدفع-دبابة

 القيادة: تتعلق بالكفاءة والتقنية والتأهيل. .3

 التأمين الفنّي. .4

 التأمين اإلداري. .5

 الروح املعنوية والنفسية. .1

 في األكا .7
ً
ديميات تعطي وإذا كانت الحسابات سابقا

النتيجة كمتوالية حسابية، أي عامل جمع 

للعوامل، فإن  الحسابات بعد حرب تموز فرضت 

أن تحسب كمتوالية هندسية، أي حاصل ضرب 

 اإلمكانيات املادية في الروح املعنوّية.

2. َّ
ً
لكل عامل كحاصل جمع، نجد أنه يمكن أن  فإذا أخذنا بالحسبان الحساب بالطريقة القديمة للجيش اإلسرائيلي مأخوذا

 في العوامل وفق اآلتي:  "إسرائيلـ "نعطي ل

 1.7في العدد النسبة أمام حافزية ورغبة الجنود/ تنخفض الرغبة في الخدمة في الوحدات القتالية إلى /: (0مثال)

1.2َّإلمكانيات النارية   ا

1.2َّالقيادة 

1.2َّالتأمين الفني 

1.2َّالتأمين اإلداري 

1.3َّاملعنويات: لقد انخفضت هذه النسبة في الحروب األخيرة، وال تصل إلى أكثر من 

=1,2+1,2+1,2+1,2+1.7ويصبح الحساب بالطريقة القديمة: 
4.1

5
1.23َّ=  1.3×4.1أما وفق الطريقة الجديدة   

= 1.7×4.1ََّّتصبح  1.7وإذا كانت 
2.87

5
َّ

 

َّ: أما املقاومة:(9مثال)

1.5َّالعدد 

1.5َّاإلمكانيات النارية 

1.2َّالقيادة 

1.5َّالتأمين الفني 

1.1َّالتأمين اإلداري 

3َّ-2املعنويات 

= 1.5+1.5+1.2+1.5+1.5بالطريقة الحسابية: 
2.9

5
َّوهنا يظهر تفوق العدد.  
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5.2َّ=  2×2.2ََّّبالطريقة الجديدة: 

           2.2ََّّ×3  =2.7َّ

َّ

َّالجيش السوري:(: 3مثال)

1.2َّالعدد 

1.7َّاإلمكانيات النارية 

1.7َّكفاءة القيادة 

1.7َّالتأمين الفني 

1.1َّالتأمين اإلداري 

2َّ-1الروح املعنوية 

=  1.1+1.7+1.7+1.2بالطريقة الحسابية: 
3.6

5
َّوهنا يتفوق اإلسرائيليونَّ  

3.1َّ=  1 ×3.1بالطريقة الجديدة:  

                               3.1 × 2  =7.2َّ

َّ

( 14151) 2111بلغ عدد الجنود املسجونين عام وقد 

 
ً
َّمن الفاّرين. منهم %47جنديا

11112َّتسعة أشهر ) طوال 2117وفي عام 
ً
 ،( جنديا

خالل  7.1خالل الخدمة للذكور،  %14.2نسبة التسرب 

َّ.لإلناث الخدمة

 2117في الوحدات القتالية عام  لتحاقأن االكما تبين 

َّ.%17 إلىانخفض 

التعويض في سالح املدرعات  "إسرائيل"تحاول 

ة دفعة من ألول مرَّّ "إسرائيل"جت فقد خرَّّ ،داتباملجنَّّ

ويرفض الجنود الخدمة في  ،2117املجندات السائقات عام 

 من الخدمة وبدعم  ،سالح املدرعات
ً
ويختارون السجن بدال

 
ً
 يا بني، ومستعدا

ً
من أهلهم، ويطرح األهالي شعار )لتعد حيا

، وقد حاول الجيش حّل هذه املسألة بإعطاء بعض للعمل(

َّامليزات املحفزة.

َّامليزات التي أعطيت لتجاوز هذه األزمة:

  2111شيكل إلى  1111رفع الراتب من  -
ً
شيكل شهريا

 لسنة الثالثة.منذ بداية ا

َّوهنا يظهر تفوق املقاومة

َّ

َّوهنا يظهر تفوق الجيش السوري

َّ
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شيكل للمطاعم  1111بطاقات مجانية بقيمة  -

 والسينما والنوادي الرياضية.

 12شهادات تقدير كمقاتل بعد مرور عام ونصف  -

 من 
ً
 بدال

ً
. 21شهرا

ً
 شهرا

 تعليم قيادة السيارة على نفقة الجيش. -

 يالت.إمنح إجازات في  -

 تمويل حصول املجند على شهادة جامعية. -

 في  -
ً
 .وسائل املواصالت بالزي املدنّيَّالتنقل مجانا

 في وبخاّصة ،تراجع الحافزية في التجنيد في الجيشإن  

حّد لى وصل إ/مشاة، مدرعات/  الوحدات القتالية البرية

َّ:العلنّي عن هذا التراجعالحديث وَّالظهور 

َّ%21 العزوف نسبة 2111في عام 

َّ%21.1وف عزَّنسبة ال 2112في عام 

َّ%22.7العزوف نسبة  2113في عام 

َّ.%33وف عزَّنسبة ال 2114في عام 

وانخفضت نسبة الذين يرغبون بالخدمة في جفعاتي 

 الواحد، للموقع  3.2لى إوجوالني 
ً
ي حين ، ف1وكانت سابقا

وحدة  2211والوحدة  ،2لى إتصل النسبة في سالح الجو 

ن يرفض ملالسجن حّد لى وإ 2وقد صلت  ،السايبر اإلسرائيلية

رغبتهم في الخدمة في سالح  الخدمة ممن لم يسجلوا

َّواملوت. قتلبسبب الخوف من املخاطر وال ،املدرعات

َّ:إلىأسباب تراجع الحافزية يعود 

 اقتصادية.وَّظروف اجتماعية  .1

 تراجع أسطورة املقاتل. .2

على التدين  فرض املتدينين محاولة تحميل .3

 الجيش.

باحث في عالقة الجيش  ،ليبال يقول البروفيسور أودي

تمع في املجام عتراجع التضامن ال ذلك يعود إلى:إن   ،باملجتمع

ألن األسئلة التي تطرح في املجتمع )من يتجند؟ في  ،اإلسرائيليَّّ

تفضيل الفرد نفسه على هي: أي ظروف؟ وملاذا؟( واألجوبة 

َّالفرد بات  إذ ،املصلحة العامة
ّ
َّفي املجتمع. األساسب املرك

أن األمر  يليروني دان في حين يرى املحلل العسكرّيَّ

َّمرتبط بأمرين:

 4ون ينال إذ ،صالح املتدينينلالتمييز بين الجنود  .1

 .نسبة اإلجازات أضعاف في

النظرة للجيش على أنه مؤسسة اقتصادية )ماذا  .2

 م يستفيد؟(.كسيدفع وَّ

يتعلق األمر  صبحأ ،عكس األجيال القديمة وعلى

َّاملجند. يستفيدهبمقدار ما 

األرض  محبةبيمان فقدان الروح، وتراجع اإلَّ .3

لى مصطلح سياس ي. إوتحوله  ،يميَّّقصطلح كم

وتراجع الروح في جوانب األسطورة وكبار عظماء 

 الشعب في املنظومة القيمية والتعليمية.

4. َّ من  يقول اللواء السابق جرشون هكوهين: إن 

 :مثل ،األسباب وجود فئات ال تخدم داخل الجيش

ساٍو توعدم تحمل م تمييزَّوهذا  املتدينين الحريديم،

زية لعدم فاحأفقدهم ال ما ،لألعباء من املواطنين

 وجود مساواة.

َّتفكير الجنود اقتصاديَّّ .5
ً
 ديالجن وتأمين مستقبل ،ا

ر له  ،في الوحدات التكنولوجية بالخدمة
ّ
إذ توف

َّ
ً
 اقتصادّيا

ً
.ة مسمفي الصناعات املتقد مستقبال

ً
 تقبال

لدى النساء بسبب ارتفاع ظاهرة  تراجع الحافزية .1

 األخيرة،في السنوات  وبخاّصة ،التحرش الجنس يَّّ
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 %12.5الظاهرة نسبة هذه  كانت 2114ففي عام 

من  %17أصبحت  2117من املجندات، وفي 

عن  من املجندات %11ر نسبة وعبَّّاملجندات، 

 ييهئ للتحرش. في جوٍَّ ألنهن ،امتعاضهن

يز لغربيين، والتميالتمييز بين اليهود الشرقيين وا .7

 ،الضباط بينهم قبلالعنصري والفرز املتعمد من 

 
ً
رفض الغربيين تناول الطعام مع  إلىوصوال

َّالشرقيين.

له من تحوَّ والخشيةارتفاع ظاهرة التدين في الجيش  .2

 ،يبعد العلمانيين والليبراليين ما ،لى جيش دينيإ

. لذلك
ً
 قوميا

ً
 لم يعد الجيش جيشا

أما  ؛%5 1225تدينين عام نسبة الضباط امل كانت

 .%41أصبحت  2111نسبة الضباط املتدينين عام 

 وبخاّصة ،الخوف من املوت بسبب ازدياد املخاطر .2

وعدم االستعداد للتضحية  ،في سالح املدرعات

 بالنفس.

 ،تدني مستوى وجودة الجندي في الوحدات القتالية .11

 لوحدات التكنولوجية.إلى ااملتعلمين  بسبب توّجه

َّ وف عن الخدمة في الوحدات القتالية أصبح عزَّال إن 

ظاهرة اضطرت القيادة اإلسرائيلية لإلفصاح عنها وخروجها 

وليس ما يقوله  ،وتشكيل لجان ملعالجة الظاهرة ،للعلن

يتسحاق بريك رأي منفرد، وقد حاولت القيادات التستر على 

 يذلك، ولكن ازدياد النسبة بات 
ً
 حقيقيا

ً
 امثلمشكل خطرا

يأخذ ك ذلبدأ وَّ ،الباحثون واالستراتيجيون اإلسرائيليونَّيرى 

 من النقاش.
ً
 واسعا

ً
َّحيزا

 بل وحده؛على عاتق الجيش الظاهرة عالج هذه ال يقع 

 ،الحفاظ على الجيش وقيمتهفي هي أزمة املجتمع اإلسرائيلي 

وإعادة تشريب جيل الشباب بأهمية مؤسسة الجيش 

َّ."إسرائيل"بالنسبة ملستقبلهم ومستقبل 

بات املجتمع  إذ ،الجيش كبقرة مقدسة رمزيةسقوط 

َّ.أداء جيشهعن  غير راٍضَّ اإلسرائيليَّّ

َّ في ال شك يمتلك تكنولوجيا  الجيش اإلسرائيليَّّ أن 

ولكن الحروب التي خاضها  ،عالية ومتطورة تغطي على عيوبه

م فيما بعد ث ،2114واملقاومة في غزة  ،2111 هللا ضد حزب

لى روح قتالية عالية إتحتاج  "ائيلإسرَّ"أثبتت أن ، 2112

ة الوحدات القتاليونوعية مقاتل من طراز رفيع على األرض في 

َّ...وسالح املدرعات

اليزال يمتلك  كان الجيش اإلسرائيليَّّ وأرى أنه إذا

ل ب ؛فهذا ال يعود لقدرته وقوته القتالية ،خاصية التفوقَّ

...لضعف الطرف 
ً
ولكن هذا زمن سينتهي  املقابل سابقا

َّ
ً
لهوة وتضييق ا ،التقدم السريع ملحور املقاومة في ظّلَّ ،قريبا

ه واكتساب على الجيش السورّي،في ظل الحرب التي فرضت 

ن املسلحة مالخبرات القتالية واملهارة وإعادة هيكلة القوات 

والروح املعنوية التي  وامتالك األسلحة الحديثةجديد، 

َّتعززت طوال الحرب.

يرغبون في الحرب،  ، نجد أن  اإلسرائيليينمن هناوَّ

ويستعيضون عنها بضربات تكتيكية ممسوكة بشرط أال 

ذا ل ،تتدحرج لحرب، ولكن يخافون النتيجة غير املضمونة

 من النتيجة وعدم 
ً
يبدو اإلحجام عنها أكبر من اإلقدام خوفا

َّضمان تحقيق كسب الحرب وتحقيق الهدف السياس ي.

َّ
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 2"وحده غير كافاألمن "

 مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية

 

3غيرشون هاكوهين بقلم: العميد املتقاعد

دولة »أن  يبين العميد املتقاعد غيرشون هاكوهين 

، ويؤكد ضرورة املحافظة 
ً
إسرائيل تواجه مفترَق طرٍق مصيرّيا

أن  قادتها سوف يواجهون وهذا يعني الدائمة على أمنها، 

قرارات معقدة ومؤملة، لكن هناك اعتبارات حساسة ال تقل 

أهمية يجب أن تؤخذ بالحسبان في معادلة اتخاذ القرار، وهي 

شاعر مية وباملافة القوَّبشكل بارز تتعلق بقوة التاريخ والثق

َّ.«الدينية والتطلعات

ديفيد بن غوريون كان رئيس »ويرى هاكوهين أن  

د أن  دولة إسرائيل لها 
ّ
الحكومة اإلسرائيلية الوحيد الذي أك

غاية أعلى من إعطاء ملجأ آمن لليهود املضطهدين، وهو الذي 

ر األولى لنشوء الدولة شدد بشكل متكرر في السنوات  العش

                                                                    
2  https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-security-not-enough/  

سنة،  42العميد املتقاعد غيرشون هاكوهين أحد الباحثين في مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية، وكان قد خدم في الجيش اإلسرائيلي ملدة  3

 للكيان العسكري في الجيش اإلسرائيلّي.
ً
 وقاد قوات في معارك مع مصر وسورية، وأصبح قائدا

األمن ليس سوى شرط لوجودنا واستقاللنا، ودولة أن  " على

فكل دولة يجب أن تضمن حياة  ،إسرائيل لها مهمة خاصة

 
ً
هة ومتقّدمة ملواطنيها، ودولتنا ملزمة هي أيضا

ّ
جيدة ومرف

بتحقيق الغاية نفسها؛ لكن ذلك ليس اهتمامها الرئيس، بل 

 إن املهمة العليا لدولة إسرائيل هي استرداد شعب إسرائيل

َّ.عن طريق تجميع يهود العالم فيها"

األمن الصلة تعكس مشكلة  ،فعلى املستوى القومّيَّ

التي ال تنفصم بين األبعاد الروحية واملادية لوجود البالد، 

ومع ذلك بدأ الحوار األمنّي السياس ّي الذي يسود في إسرائيل 

في سنوات كثيرة يتقلص ويتحّول إلى تركيز مفرط على األمن 

املادّي وينحصر فيه، وهي نقطة أخذ يدركها الشركاء 

https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-security-not-enough/
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وبخاّصة عباس زكي أحد  الفلسطينيون في عملية السالم،

قادة منظمة التحرير الفلسطينّية الذي كشف عن املصادقة 

املزيفة للحّل القائم على دولتين بعبارته هذه: "إذا جّردنا يهود 

الخليل والقدس من التطلعات التي يحملونها لوجودهم 

القومّي ماذا سيبقى منهم حينئٍذ؟ وأي رابط سيستخدمونه 

َّ.«؟ إنهم سينهارون من تلقاء ذواتهم"للبقاء في يافا وحيفا

ابن غوريون اعترف بدور »ويضيف هاكوهين: أّن 

النداء الروحاني لشعب إسرائيل في العالقة مع وطن 

، 1242من حرب عام املرحلة الحساسة  األسالف، وأكد وقت

:
ً
َّأن  الكفاح من أجل القدس هو هدف رئيس قائال

روح أرض "إذا كان لألرض روٌح، فإن  القدس هي 

إسرائيل، واملعركة من أجل القدس حاسمة، وليس من 

منطلق عسكرّي فقط، ألن العهد الذي قطعه الرب قرب مياه 

 الرابط الذي يجمعنا 
ً
بابل بأن ال ننس ى يورشااليم هو تماما

اآلن على غرار تلك األيام، وإال فإننا لن نستحق اسم )شعب 

َّإسرائيل(".

في كون إسرائيل تمر اآلن في مرحلة مفترِق  وهناك شّكَّ

، فالتحدي املستمر للحماية املادية ألرواح  طرٍق مصيرّيٍ

املواطنين اإلسرائيليين يؤكد أن قادتها سوف يواجهون قرارات 

معقدة ومؤملة، وهناك قرارات أخرى ال تقل أهمية في 

اعتباراتها يجب أخذها بالحسبان في معادلة اتخاذ القرار وهي 

والثقافية والدينية  الحوافز القومية القوية والتاريخية

َّ..والتطلعات.

إن  دولة إسرائيل واملشروع الصهيونّي يحتاجان إلى 

تحديث السردّية اليهودّية اإلسرائيلّية التي تعطي معنى 

 في وطن األسالف، وإن التركيز على 
ً
راع الذي استغرق قرنا للّصِ

كلة األمنية بموجب ما تدعو إليه األبعاد املادية وحدها في املش

ب املسائل الصعبة  بعض األحزاب في تطلعها إلى تجنُّ

 حجب هذا املوضوع، إلىالوجودية التي تنتظر إسرائيل يؤدي 

اللجوء إلى البراغماتية وقد آن األوان لتوضيح الغاية وليس 

َّ. «املراوغة

ََّّ
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 وفي التحليل واالستنتاج 

لة بأن  "دوَّ حين يقر العميد املتقاعد غيرشون ها كوهين

"، وحين يضع ترويسة إ
ً
سرائيل تواجه مفترَق طرٍق مصيرّيا

ه يَُّ
ّ
 فيها عبارة: "األمن وحده غير كاٍف"، فإن

ً
ر بَّّعلبحثه مستخدما

بذلك عن عمق األزمة الداخلية االجتماعية والفكرية لهذا 

الكيان اإلسرائيلّي، وهي أزمة مبّرر وجود "إسرائيل"، والطريق 

املسدود الذي وصل إليه املشروع الصهيونّي. وهذا في واقع 

األمر ما يؤكده حين يبين أّن "املشروع الصهيونّي يحتاج إلى 

ى اليهودّية التي تعطي معن –تحديث في سرديته اإلسرائيلّية 

َّلصراع قرن كامل استغرقه إنشاء هذا الوطن". 

وإذا كان ال يبّين بالتفصيل أسباب أزمِة "إسرائيل" 

َّومشروعها الصهيونّي، فإن  أهم هذه األسباب يكمُن: 

 
ا
في حقيقة أن  هذا املشروع االستعمارّي  ،أوال

 على تأسي
ً
في  سهاالستيطانّي لم يستطع بعد سبعين عاما

فلسطين تجميع أغلبية يهود العالم فيه، فنسبة اإلسرائيليين 

لون سوى 
ّ
املوجودين، بموجب األرقام اإلسرائيلية ال يشك

، رغم أن  جميع طرق الهجرة اليهودية 4من يهود العالم 43%

إليه مفتوحة وبامتيازات مغرية، وهذا يعود بشكل منطقّي إلى 

: ع
ً
دم وجود شعور بالحاجة أحد سببين أو إلى كليهما معا

لوطن قومّي يهودّي عند هذه األغلبية اليهودية املنتشرة  في 

العالم، أو أن  استمرار الّصراع الدموّي بين أصحاب األرض 

ود ال يشجع يهاالحتالل اإلسرائيلية  الفلسطينيين وقوات

العالم على الهجرة واالستيطان في "إسرائيل"؛ ذلك بسبب 

م نهما تبقى من وطعلى البقاء فيإصرار الفلسطينيين 

                                                                    
4 https://www.timesofisrael.com/at-70-israels-population-is-8-842-million-43-of-world-jewry/  
5 https://www.haaretz.co.il/magazine/1.1884838  
6 http://rotter.net/forum/scoops1/420270.shtml  

ُل أهّم عامل  ومقاومتهم لالحتالل، واجتماع
ّ
 يشك

ً
السببين معا

يمنع مثل هذه الهجرة، ويحرم "إسرائيل" من زيادة قوتها 

َّالبشرية وما ُيتاح لها من تعاظم في قدرتها. 

 
ا
، تشير األرقام اإلسرائيلية إلى تزايد الهجرة ثانيا

سرائيليين إلى أوطانهم السابقة في أي مغادرة اإلَّ ،املعاكسة

أوروبا، أو التوّجه نحو الواليات املتحدة، فقد تبين من 

ول األَّكانون  14استطالع للرأي أجرته صحيفة هآريتس في 

رون بمغادرة  %41، أن 2112عام 
ّ
من اإلسرائيليين يفك

إلى أوطانهم السابقة، أو إلى أي بلد في أوروبا التي  "إسرائيل"

، وهذا يعني أن دوافع بقاء 5أو إلى الواليات املتحدة جاءوا منها

 في 
ً
، لم تعد موجودة "إسرائيل"نصف اإلسرائيليين تقريبا

فأين هي ما تسّمى حاجتهم لوطن قومي كما يّدعون؟! وأين 

َّزعمهم بأنهم عادوا لألرض "املوعودة"؟

وفي إحصاءات رسمية إسرائيلية نشرتها مجلة روتر 

 من اإلسرائيليين غادروا  721أن  ،4/4/2117العبرية في 
ً
ألفا

"إسرائيل"، واستمر بقاء معظمهم في أوروبا، أي في أوطانهم 

 أعضاء في االتحاد األوروبي
ً
 ،السابقة بعد أن أصبحت دوال

وهم وأوالدهم حافظوا على لغتهم األساسية التي حملوها من 

َّ.6أوطانهم السابقة

س ويكشف حاييم هاند ووركر في صحيفة هآريت

، أن  الحكومة اإلسرائيلية ال تفضل الكشف عن 5/1/2114

عدد اإلسرائيليين الذين قاموا بهجرة معاكسة إلى الواليات 

املتحدة طوال عشرات السنين، ويقيمون كمواطنين 

https://www.timesofisrael.com/at-70-israels-population-is-8-842-million-43-of-world-jewry/
https://www.timesofisrael.com/at-70-israels-population-is-8-842-million-43-of-world-jewry/
https://www.haaretz.co.il/magazine/1.1884838
https://www.haaretz.co.il/magazine/1.1884838
http://rotter.net/forum/scoops1/420270.shtml
http://rotter.net/forum/scoops1/420270.shtml
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أميركيين. ويبين أن منظمة أميركّية يهودّية مركزها لوس 

ين يأنجلوس ذكرت أن عدد اإلسرائيليين الذين أصبحوا أميرك

وهذا يعني  ،7ألف 211ألٍف إلى  511ويقيمون فيها يتراوح بين 

أن أكثر من مليون ونصف املليون من اإلسرائيليين عادوا إلى 

من عدد اإلسرائيليين  %25وهي نسبة  ،أوروبا وأميركا

َّ. "إسرائيل"املستوطنين في 

وتبين هذه املصادر اإلسرائيلية واألميركية، أن  عوامل 

عديدة تدفع اإلسرائيليين إلى مغادرة "إسرائيل" بعضها 

اقتصادّي نفعّي أو تربوّي علمانّي، وبعضها اآلخر أمنّي، بسبب 

استمرار الصراع الدموي بين العرب واإلسرائيليين بال نهاية 

قاد بعدم جدوى متوقعة في األفق املنظور، وبعضها االعت

َّاملشروع الصهيونّي ومبرراته في وجود وطن قومّي. 

وهذه األسباب يدركها العميد املتقاعد هاكوهين، 

ويدعو أصحاب القرار إلى االنتباه لخطورتها، ألنها تتعلق بعدم 

االقتناع بالبقاء في "إسرائيل" واملشروع الصهيوني الذي يعده 

.الكثير من دوافعه، وأصبح يت استنفد
ً
 جديدا

ً
َّ طلب تحديثا

وهذه في الحقيقة معضلة كّل قوة استعمارية 

استيطانية تتصور أنها قادرة على خلق وطن ومقومات دولة 

وطنية على حساب وطن اآلخرين وتاريخهم املتواصل في هذا 

الوطن، فقد أصبح لإلسرائيلي منذ بداية هذه الهجرة 

 يحمل جنسياتها في أوروبا وأ
ً
و ميركا حتى وهاملعاكسة أوطانا

أي  ،زال ضحيتهبالجنسية اإلسرائيلية؛ بينما ما محتفظ

 من نيل  ،الشعب الفلسطيني
ً
 محروما

ً
طوال سبعين عاما

َّحقوقه في وطنه.  

 

                                                                    
7 http://blogs.haaretz.co.il/haimhandwerker/1948/  

http://blogs.haaretz.co.il/haimhandwerker/1948/
http://blogs.haaretz.co.il/haimhandwerker/1948/
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